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VIKTIG INFORMASJON OM DETTE DOKUMENTET 

Informasjon om teknisk installasjon:  

Denne forefinnes i korrelerende dokumentasjon som skal følge med installasjonssettet: ”Basis + 

Avansert eInnsyn versjon 2 - Installasjon og oppgradering.docx”. I det dokumentet finnes også 

oppsettet til historisk søk med mer. 

 

Hva er Basis og Avansert? 

Basis er grunnleggende funksjonalitet for eInnsyn inn i ephorte database 

Avansert er alle de muligheter Basis har, men i tillegg utvidede konfigurasjonsmuligheter og et grafisk 

grensesnitt med kraftig funksjonalitet. Vi kaller den Administrasjonsmodulen. All ny funksjonalitet 

som utvikles fremover blir levert til Administrasjonsmodulen. Det kan i tillegg være aktuelt å flytte 

funksjonalitet fra Basis over til Administrasjonsmodulen ved senere installasjonssett. 

Hvem er dette dokumentet beregnet for 

Dette dokumentet er i all hovedsak laget for IT-konsulenter og andre fagpersoner innenfor IT feltet 

Om skjermdumpene: 

Skjermdump i denne gjennomgangen er fra testvisninger og bruker testdata og kan derfor være 

begrensede, avvikende fra levert applikasjon og kan endres uten varsel 

Om element-, CSS og XML-eksemplene 

Disse kan bli endret i koden uten varsel og er i denne dokumentasjonen ment kun som eksempler.  

Basisversjonen - om XML oppsettet og konfigurasjon  

Filer du kan justere/endre er: 

- Root/Custom/gruppeparameter.xml 

 

- Root/App_Data/ BasicGlobalSettings.xml 

 

- Root/web.config 

Mer om dette står i kapittelet Konfigurasjon av basisversjonen 

Om navngivning i dette dokumentet og i eInnsyn versjoner 

Navngivningen av de ulike delene og tekstene samt GUI’et på nettsiden kan endres uten varsel. 

Om begrepene Postliste og Journalpost 

Postliste og journalpost er to begreper som beskriver samme element men i ulik kontekst. Når flere 

journalposter vises, er kontekstnavnet postliste. Når en enkelt journalpost omtales, er kontekstnavnet 

journalpost. 

Avansert (Administrasjonsmodulen) 

Administrasjonsmodulen omtales bakerst i denne brukermanualen.  

Som eier av administrasjonsmodulen kan du konfigurere alle basisversjonens muligheter i tillegg til at 

du kan bruke det kraftige administrasjonsgrensesnittet med blant annet oppsett av RSS, konfigurering 

av eget CSS, konfigurering av egne script og så videre. I tillegg blir ny funksjonalitet utviklet for 

Administrasjonsmodulen. Les mer om dette i kapittelet ”Administrasjonsmodulen” 
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HOVEDDELER I VISNING – POSTLISTE OG UTVALG 

eInnsyn er inndelt i to logiske hovedvisninger for vanlige brukere: Postliste og Utvalg. Vi tar først for 

oss postliste 

Postliste 

Postliste er søk og visning av journalpostdokumenter og metadata 

 

I postliste kan det søkes i flere databasefelt.  

Hovedsøket søker i feltene: 

- Tittel 

- Avsender/mottaker  

Datovalg 

Under hovedsøket finner du datovalget som er knyttet sammen til hovedsøket med feltene: 

- Fra dato 

- Til dato 

Dette er implementert slik at hovedsøkets søkestreng kan begrenses innenfor dato hvis det er 

ønskelig. Hovedsøket kan også stå uten søketekst. Datovalget vil da vise alle journalposter i en 

postliste som oppfyller datovalget. 

Journalpostnummersøk 

Det er også implementert en egen hent-funksjon for journalpostnummer. Hvis bruker har fått oppgitt 

sitt journalpostnummer i digitalt eller analogt materiale, kan brukeren hente sin journalpost direkte ved 

denne hent-funksjonen. 

 

Hovedsøk 

Datovalg 
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Postliste søkeresultatet 

Når brukeren har utført et søk, vises søkeresultatet slik:  

 

Her vises søkesvarene med sentrale metadata om journalpostene som liste som eksemplifisert over.  

”Dokumenttype” viser om dokumentet er inngående eller utgående 

”Avsender/Mottaker” av journalpost dokumentet.  Dette feltet kan søkes. 

”Tittel” er journalpostens tittel.  Dette feltet kan søkes. 

”Dato” journalposten er registrert utgående eller inngående 

”Journalnummer” er journalpostens unike journalpostnummer. 

Dette journalpostnummeret brukes også i ”Journalnummer søk” for journalpost. Oppsettet for dette 

omtales lenger nede. 
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Journalpost Detaljvisning 

Når bruker har klikket et journalpost listeelement fra søket, vil journalpostens detaljer fremkomme slik:  

 

”Journalpost” vises de samme detaljene som i søksvarets listevisning slik at brukeren får bekreftet, og 

ser i kontekst, den journalpost som er valgt 

”Journalpostens detaljer” vises sakstilhørighet med lenke til sak(se ”Sakens detaljvisning” lenger 

nede), hvilket dokumentnummer journalposten er i saken, dato, ansvarlig enhet, saksbehandler og 

andre likende detaljer. 

”Journalpostens dokumenter” viser alle dokumenter som ligger under vist journalpost og innehar 

konfigurasjonsstyrt oppsett for lenke direkte til dokument, bestilling på e-post eller bestilling via 

nettskjema. Oppsette vil variere basert på om kunden har basisversjonen eller administratormodulen. 

”Journalpostens korrespondanse” viser avsendere og mottakere for den korrespondanse som er 

utvekslet i journalposten 
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Sakens detaljvisning 

Hvis bruker i ”journalpost detaljer” klikker på ”Tilhører sak” i journalpost detaljvisning, åpnes den 

overordnede sakens detaljvisning  

 

Denne visningen viser sakens metadata som for eksempel: 

”Saksnr” som er sakens unike nummer  

”Tittel” som er sakens tittel 

”Ansvarlig” for saken  

”Status” for sakens.  

”Sakens Journalposter” viser journalposter i saken som kan være flere enn den opprinnelige 

fremsøkte journalposten som ledet til saken. Visningen lenker til de ulike journalpostene som da går 

inn og viser journalpostens detaljer som vist lenger oppe. 

. 
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UTVALG 

Utvalg startside viser et søkefelt med valg og aktuelle utvalgsmøter: 

 

Utvalg har mer enn en inngang for fremfinning av data. 

  

På hovedsiden listes ”Aktuelle utvalgsmøter” for alle utvalg og kan for eksempel brukes for å finne ut 

hva som har blitt behandlet i de ulike møter. Møtedato vil da ta bruker inn i utvalgsmøtets detaljer og 

her kan ulike data fremfinnes. Vi tar en gjennomgang av dette under ”Utvalg – inngang aktuelle 

utvalgsmøter”. 

Søkefunksjonen for utvalg søker i saksfremlegg og kan begrenses på utvalg. Dette omtales lenger 

nede under ”Utvalgssøk – inngang søk etter politiske saksfremlegg”. 

Menyvalget ”Vis alle utvalg som liste” gir mulighet for å finne detaljer, møter og medlemmer i de 

enkelte utvalg. Dette gjennomgås lenger nede ”Utvalg – vise alle utvalg som liste”. 
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UTVALG – INNGANG AKTUELLE UTVALGSMØTER  

 

Aktuelle utvalgsmøter – startside 

Her vises de mest aktuelle utvalgsmøtene: 

 

Denne listen kan sorteres på dato eller utvalgsnavn slik at bruker lettere kan fremfinne aktuelt 

utvalgsmøte. 

Aktuelle utvalgsmøter – detaljer 

Ved å klikke på et utvalgsmøte, vises detaljer for møtet: 

 
”Utvalgsmøte detaljer” viser metadata for møtet. 

”Utvalgsmøte dokumenter” viser møteinkalling og møteprotokollen for det aktuelle møtet 
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”Utvalgsmøte sakskart” viser sakskartet med: 

- Saksnummer 

- Saksfremlegg (som lenker til selve saksfremlegget i dokumentform)  

- Saksprotokoll (som lenker til saksprotokollen i dokumentform) 

- Tittel for saksfremlegget.  

Tittelen for saksfremlegget er en lenke til saksfremleggets detaljvisning som i denne kontekst er 

navngitt ”Politisk sak” (omtales lenger nede) 

 

Aktuelle utvalgsmøter - politisk sak 

Fra utvalgsmøte detaljene kan tittelen til det enkelte saksfremlegg klikkes for å se den politiske 

behandling av saken 

 

”Politisk sak” viser utvalgsmøtets referansedetaljer om saken. 

”Politisk sak detaljer” viser detaljene for behandling av saken som eksempelvis møtedato, 

saksbehandler, enhet og status 

”Politisk sak status” viser flere metadata om status til behandlingen 
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UTVALGSSØK – INNGANG SØK ETTER POLITISKE SAKSFREMLEGG  

Utvalgets hovedsøk søker mot politisk behandlede journalposter, også omtalt som saksfremlegg og 

kan begrenses mot enkeltutvalg.  

 

Utvalg - begrense søk til enkelutvalg 

Fra ”Flere valg” menyen velges ”Vis kun søkeresultater fra <utvalg> før oppdater visning klikkes

 

Søket vil da begrenses innenfor det valgte utvalgets saksfremlegg. 

Utvalg – saksfremlegg som søkesvar 

Her er et eksempelsøk utført og søkesvar vises

 

Ved å klikke på et søkeresultat, fremkommer politisk saksbehandling som vist til i Aktuelle 

utvalgsmøter - politisk sak lenger oppe.  

Begrense søk 
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UTVALG – INNGANG VISE ALLE UTVALG SOM LISTE 

Utvalg startside 

Fra ”Flere valg” på utvalg startside velges lenken ”Vis alle utvalg som liste”. Da listes alle utvalg som 

er registrert slik: 

 

Utvalgene listes med utvalgets navn og beskrivelse. Utvalgets detaljvisning fremfinnes ved å klikke 

utvalgets navn, da vises utvalgets detaljer som vist under. 

  

Vis alle utvalg som liste 
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Utvalgets detaljvisning 

For det valgte utvalget vises detaljene slik: 

 

”Utvalg” viser de samme data som i listevisningen slik at bruker gjenkjenner valgt utvalg og ser 

informasjonen i kontekst 

”Utvalgets møter” viser møtene til utvalget med møtedato, tidspunkt, møteplass og møterom. Har 

utvalget mange møter, vil bruker kunne bla i visningen for å se eldre møter. Dato for møtet er en lenke 

som går til visningen ”Utvalgsmøte detaljer” (vist lenger oppe under ”Aktuelle utvalgsmøter – detaljer”). 

”Medlemmene i utvalget” er en oversikt over medlemmene med navn, representerer, betegnelse, 

epost, mobil og telefonnummer. Navnet til medlemmet er en lenke til detaljvisningen ”Medlem” som 

omtales under. 
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Utvalgsmedlemmets detaljvisning 

Når bruker klikker på ”Medlemmer i utvalget” vises detaljer om utvalgets medlem 

 

”Medlem” viser detaljer som navn, postadresse, telefonnummer, mobil og partiet de representerer 

”Medlemmets utvalg” viser en liste over de utvalg som medlemmet deltar i. 
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TEKNISK DOM STRUKTUR GUI  

Det tekniske GUI visningsoppsettet er i stor grad likt på postliste og utvalg og er oppbygget slik: 

 

1. Usabilitymenyen er hovedsakelig en ”hopp til” meny som muliggjør rask manøvrering for å hoppe 

over blokker av data og komme til hovedvisninger, ref WCAG.  

 

Den kan også inneholde funksjoner som muliggjør annen visning av søkeområdet og/eller 

visningsområdet. Menyen inneholder kun funksjoner for den aktuelle innholdsvisningen 

  

2. Tittelområdet inneholder logo og hovedtittel til innholdets visning 

 

3. Navigasjonsområdet er en kombinasjon av visning av aktuelt funksjon i bruk samt mulighet for å 

gå til startvisning samt åpne annen hoveddel, her ”Vis utvalg” til høyre 

 

4. Søkeområdet inneholder de ulike fremfinningsmekanismene for data til visningsområdet 

 

5. Visningsområdet er et resultat av fremfinningsmekanismene 

  

2. Tittelområde 

4. Søkeområde 

5. Visningsområde 

1. Usability meny 

3. Navigasjonsområde 
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HOVEDVISNINGENS TEKNISKE DOM STRUKTUR I SAMMENHENG MED CSS  

Her kikker vi på toppnivået på de enkelte deler av visningen. Nummeret på overskriften korrelerer med 

skjermdumpen over. 

 

1. USABILITYMENYEN 

Om eInnsyns usabilitymeny 

Denne menyen korrelerer med WCAG 2.0 krav om hopplenker til viktige deler av siden. En av disse 

lenkene tar brukeren direkte til hovedinnholdet på siden, en annen tar brukeren direkte til hovedsøk.  

I tillegg er det tillatt at denne menyen kan inneholde funksjonalitet som forsterker kontrast, viser lange 

lenker, ulike visningstyper og liknende. Dette er funksjoner som kan være under planlagt, under 

utvikling eller implementert i versjoner av eInnsyn 

GUI visning 

 

 

CSS i DOM 

 

 

Inngang i css:  
/************************/ 
/*USABILITY MENU */ 
/************************/ 

.usabilitymenu  
{ 
    width:90%; clear: both; margin: 0 auto ! important;  
    padding-left:15px; padding-right:5px; 
} 

 

Eventuell konfigurasjon av usabilitymenyen 

Se kapittelet ”Konfigurasjon av basisversjonen” for konfigurasjonsmuligheter til dette elementet. 

 

 

  

Usabilitymenyen 
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2. TITTELOMRÅDET 

Dette området inneholder logo og tittel for virksomheten som bruker eInnsyn. 

 

GUI visning 

 

CSS i DOM 

 

 

Inngangselement i css: 
/************************************/ 
/*Tittel*/ 
/************************************/ 

fieldset.mainfieldsettitle /*Overskriftfieldset*/ 
{ 
   width:90%; clear: both; margin: 0 auto ! important; margin-top:4px ! important; 
} 

 
fieldset.mainfieldsettitle h1 /*hovedoverskrift*/ 
{ 
    font-weight: bold; 
    font-size:1.6em; 
    line-height: 2em; 
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
    padding:6px;margin: 0;  margin-top:3px; border: none; 
} 

 

Eventuell konfigurasjon av tittelområdet 

Se kapittelet ”Konfigurasjon av basisversjonen” for eventuelle konfigurasjonsmuligheter til dette 

elementet. 
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3. NAVIGASJONSOMRÅDET 

Navigasjonsområdet har som funksjon å vise bruker hvilket hovedområde bruker er i. I tillegg vil dette 

området ta brukeren til andre hovedvisninger i eInnsyn, for eksempel mellom postliste og utvalg. 

GUI visning 

 

 

CSS i DOM 

 

Inngangselement i css:     

fieldset.mainfieldsetcrumb /*Crumbfieldset*/ 

{ 
     width:90%; clear: both; margin: 0 auto ! important; 
} 

.crumbelements ul 
{ 
    position: relative; 
    margin: 0; padding:0px 5px 0px 5px;  
} 

 

Eventuell konfigurasjon av navigasjonsområdet 

Se kapittelet ”Konfigurasjon av basisversjonen” for eventuelle konfigurasjonsmuligheter til dette 

elementet. 
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4. SØKEOMRÅDET 

Søkeområdet inneholder eInnsyns hovedsøk og kan i tillegg ha støttefunksjoner for søk. Et eksempel 

på dette er tilleggssøket datovalg som omtales lenger nede. 

GUI visning 

 

 

CSS i DOM 

 

 

Inngangselement i css:    

/***********************************/ 
/*Søk område og innhold*/ 
/***********************************/ 

.outersearchwrap /*Søk ytre wrap*/ 
{ 
background: none repeat scroll 0 0 #F7F7F7; 
border-bottom: 1px solid #DFDFDF; 
padding-bottom:3px; 
}     

 

fieldset.mainfieldsetsearch /*Søkfieldset*/ 
{ 
    padding:4px; padding-bottom:5px;  
    _height: 1px;  
    width:90%; clear: both; margin: 0 auto ! important; 

} 

Eventuell konfigurasjon av søkeområdet 

Se kapittelet ”Konfigurasjon av basisversjonen” for eventuelle konfigurasjonsmuligheter til dette 

elementet.  
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5. VISNINGSOMRÅDET 

Dette området viser søkeresultat eller ulike visninger som journalpostdetaljer, saksdetaljer, 

utvalgsmøtedetaljer og så videre. 

GUI visning 

 

CSS I DOM 

 

 Inngangselement i css: 
.outermainwrap 
{ 
    width:90%;clear: both; margin: 0 auto ! important;  
} 

fieldset.mainfieldsetbody 
{ 
    background:url(img/22-notebg.gif) repeat-x scroll left bottom #FFFFFF; 
    border: 1px solid #DDDDDD; 
    font-size: 12px; margin-top: 12px; 
    padding: 20px; padding-bottom:10px; 
} 

Eventuell konfigurasjon av visningsområdet 
Se kapittelet ”Konfigurasjon av basisversjonen” for eventuelle konfigurasjonsmuligheter til dette 
elementet.  
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KONFIGURASJON AV BASISVERSJONEN 

Basisversjonen tillater konfigurasjon i to filer. Det er viktig å huske å ta backup av filene før redigering 

foretas 

- BasicGlobalSettings.xml 

o Fil: root/App_Data/Configuration/ BasicGlobalSettings.xml 

 Settinger for journalpost detaljer 

 Lenke til dokument I sak - true:false 

 Bestilling av innsyn i e-post – true false 

 Ved bestilling av innsyn i e-post: e-postadresse for mottak 

 Andre funksjoner 

 Settinger for antall treff i postlistesøk og utvalgssøk 

 

o Obs: Endring krever at alle nettlesere lukkes og IIS resettes/resirkuleres før den trer i 

kraft 

 

 

- gruppeparameter.xml  

o Fil: root /Custom/gruppeparameter.xml 

 Oppsett av spesielle stiler direkte i XML 

 Krysslenking av utvalg og postliste 

 Vise eller skjule deler av sidevisningen 

 Oppsett for logo og tittel 

 Oppsett av tilleggssøk funksjoner for postliste og utvalg 

 Skjule eller vise tilleggssøk 

 Fast maksimering 

 Datovalg 

 Datointervall 

 Hurtigvisning 

 Journalnummersøk 

 

o Obs: Endring krever ikke lukking av nettlesere eller resetting/resirkulering av IIS, men 

kun kombinasjonen Ctrl + F5 i nettleser 

 

Viktig: Konfigurasjonen i gruppeparameter.xml kan endres uten varsel i denne eller fremtidige 

versjoner. 
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LENKE TIL DOKUMENT I JOURNALPOST 

Denne lenken fremfinnes i journalpostens detaljvisning og lenker til dokumentet referert i denne 

detaljvisningen. Noen kunder vil ikke vise denne lenken, og da kan dette konfigurasjonsstyres.  

Eksempel på visning av lenke til dokument i journalpost 

 

For å aktivere/deaktivere denne lenken: 

1. Ta først backup av filen 

 

2. Åpne deretter filen BasicGlobalSettings.xml 

 

3. Finn frem følgende element: 

<BasicAllowDisplayOfLinkToDocumentInJournalpostDetails>true</BasicAllowDispl

ayOfLinkToDocumentInJournalpostDetails> 

 

4. Skriv inn attributtverdien”true” hvis lenken skal vises, false hvis ikke.  

Eksempel hvis ikke lenken skal 

vises:<BasicAllowDisplayOfLinkToDocumentInJournalpostDetails>false</BasicAllo

wDisplayOfLinkToDocumentInJournalpostDetails> 

Velger du ”false” vil en sikkerhetsmekaniske inntre inn for å forhindre indeksering av 

skjulte lenker. 

 

 

Lenke til dokument 
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5. Lagre, lukk alle nettleservinduene og reset Internet Information Server (IIS).  

 
6. Åpne deretter nettleseren, gå inn på journalpostens detaljer og sjekk at visningen basert på 

settingen er korrekt  

 

E-POSTBESTILLING AV INNSYN 

Hvis det er ønskelig å la brukerne bestille innsyn i dokumenter på e-post, er dette lett å aktivere i 

eInnsyn. Dette kan være aktuelt der man ikke ønsker direkte visning av dokumenter på nettstedet. 

Eksempel på visning av bestilling av innsyn via e-post 

 

For å aktivere/deaktivere e-postbestilling 

1. Ta først backup av filen 

 

2. Åpne deretter filen BasicGlobalSettings.xml 

 

3. Finn frem følgende element: 

<BasicRequestUsingEMail>true</BasicRequestUsingEMail> 

 

4. Sett verdien true for vises eller false for ikke vises 

Eksempel false for ikke vises: 

<BasicAllowDisplayOfLinkToDocumentInJournalpostDetails>false</BasicAllowDis

playOfLinkToDocumentInJournalpostDetails> 

e-post bestilling 
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5. Lagre, lukk alle nettleservinduene og reset Internet Information Server (IIS).  

 

Åpne deretter nettleseren, gå inn på journalpostens detaljer og sjekk at visningen basert på settingen 

er korrekt  
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OPPSETT AV ANTALL TILSVAR I POSTLISTESØK OG UTVALGSSØK 

Du kan sette opp antall tilsvar for standard visning av postliste, søk i postliste og søk i utvalg. Alle 

disse settingene gjøres i BasicGlobalSettings.xml: 

Sti: App_Data\Configuration 

Fil: BasicGlobalSettings.xml 

 
For postlistesøk tilsvar og standard postlistevisning tilsvar må det opprettes en tag i xmlfilen som 
skal inneholde settingene. Denne taggen er: <SearchSettings></SearchSettings>. Denne 
taggen skal ligge innenfor <GlobalSettings> </GlobalSettings> 
 

- Standard postlistevisning tilsvar: For å sette opp standard visning treff postliste legges 

følgende parameter innenfor <SearchSettings> (tallet 6 er et eksempelt på tilsvar): 

<JournalPostDefaultMaximumRecordCount>6</JournalPostDefaultMaximumRecordCount> 

 

- Postlistesøk tilsvar: for å sette opp postlistesøk tilsvar legges følgende parameter innenfor 
<SearchSettings>(tallet 3 er et eksempel): 
<JournalPostWithDateMaximumRecordCount>3</JournalPostWithDateMaximumRecordCoun
t> 

 
Eksempel på hvordan dette ser ut: 
<SearchSettings> 
   <JournalPostWithDateMaximumRecordCount>1</JournalPostWithDateMaximumRecordCount> 
   <JournalPostDefaultMaximumRecordCount>6</JournalPostDefaultMaximumRecordCount> 
</SearchSettings> 
 
 
 
Utvalgssøk tilsvar: for å sette opp antall tilsvar i utvalgssøk, legges følgende parameter i xmlfilen 
som skal inneholde settingen: <UtvalgGenericSettings></UtvalgGenericSettings> 
 

- Selve utvalgssøk tilsvar settingen legges innenfor <UtvalgGenericSettings>(tallet 9 er et 
eksempel på tilsvar): 
<UtvalgSearchHits>9</UtvalgSearchHits> 

 
Eksempel på hvordan dette ser ut: 
<UtvalgGenericSettings> 
   <UtvalgSearchHits>9</UtvalgSearchHits> 
</UtvalgGenericSettings> 

 

Når disse settingene er gjort, tøm cache i nettleser, reset IIS og åpne siden på nytt, Sjekk at resultatet 

stemmer overens med settingen. I noen tilfeller vil tilsvar i postliste være avvikende hvis treffene 

varierer i avsendet/mottaker og tittel. 
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UTVALG OG POSTLISTE - SEPARAT MED/UTEN KRYSSLENKER 

Visningen separerer som standard utvalg og postliste ved at disse to har egen url. Installasjonen kan 

typisk se slik ut:

 
Hvis utvalgsvisningen er aktiv, vil lenkene i visningen over være motsatt. 

Standard visningens urler 

Postliste:  

På egen url slik: http://xxdomene.no/xxsubfolder/journalpost   

Utvalg: 

På egen url slik: http://xxdomene.no/xxsubfolder/utvalg 

For Postliste og Utvalg eksemplene over gjelder 

- xxdomene.no representerer ditt domenenavn, eks ”TinderhaugKommune.no” 

- xxsubfolder er eventuell del av url, eks ”eInnsyn” 

 

  

Postliste 
Utvalg 

http://xxdomene.no/xxsubfolder/utvalg
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FJERNING AV KRYSSLENKER MELLOM VISNINGENE 

Skal lenkene mellom visningene også tas bort slik at postliste ikke lenker til utvalg og utvalg ikke 

lenker til postliste, så kan dette settes opp i filen gruppeparameter.xml slik: 

1. Åpne filen gruppeparameter.xml 

 

2. Finn frem elementene vist under 

  <element singleview=""> 
<!--Hvis det ikke skal krysslinkes mellom utvalg og postliste, settes singleview="true".  
Hvis krysslinking skal vises, la singleview verdien være tom ="" 
--> 

        </element> 

3. Skriv inn verdien ”true” i attributtetverden til attributtet ”singleview” slik at dette er resultatet: 

<element singleview="true"> 

 

4. Lagre og bruk Ctrl + F5 i nettleseren slik at endringen vises som under: 

 

Fra postliste: 

 

 

Fra utvalg 

  

Lenker ikke vist 

Lenker ikke vist 
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VISE ELLER SKJULE DELER AV SIDEVISNINGEN 

Deler av sidevisningen kan konfigureres for å vise eller skjule visningsdelen. Det er tre visningsdeler 

som er satt opp til dette. 

 

Felles 

For konfigurasjon av 1. Usabilitymeny, 2:Tittelfelt og 3. Brødsmule, må filen gruppeparameter.xml 

åpnes og følgende elementstruktur fremfinnes 

<partview> 
   <element hideusability="" hidetitle="" hidebreadcrumb="" > 

<!--
Hvis usabilitymeny og/eller tittelfelt og/eller breadcrumb skal gjemmes, set
t verdi til "true" 
--> 

   </element> 
</partview> 

1. Usabilitymeny 

a. Skal dette skjules, sett verdien hideusability til true slik: hideusability="true" 

b. Skal dette vises, sett verdien tom slik: hideusability=""   

 

2. Tittelfelt 

a. Skal dette skjules, sett verdien hidetitle til true slik: hidetitle="true" 

b. Skal dette vises, sett verdien tom slik: hidetitle=""   

 

 

3. Brødsmule 

a. Skal dette skjules, sett verdien hidebreadcrumb til true slik: hidebreadcrumb="true 

b. Skal dette skjules, sett verdien tom slik: hidebreadcrumb="" 

 

1.Usabilitymeny 

3. Brødsmule 

2. Tittelfelt 
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Visningen med alle tre visningsdeler skjult vil se slik ut 

 

Her er usabilitymeny, tittelfelt og brødsmule gjemt.  

 

Du kan selvfølgelig gjemme disse hver for seg slik at du for eksempel bare gjemmer brødsmulen slik:
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OPPSETT AV LOGO OG TITTEL 

Logo og tittel kan konfigureres. I tillegg til endring i filen gruppeparameter.xml, må du også ha tilgang 

til filsystemet på server i følgende struktur: 

 

Filstruktur: Root/Content/Custom/style/logo 

Her legges ønsket logo for innsynsløsningen i valgt format.  

 

Konfigurere logo, logo alternativtekst og tittel 

1. Legg ønsket logo inn i folderen Root/Content/Custom/style/logo/ 

a. Ikke fjern eller endre ”eInnsyn basis logo.png” 

b. I dette eksemplet later vi som at du har lagt inn logoen ”minlogo.gif” 

 

2. Ta backup av ”gruppeparameter.xml” 

 

3. Åpne ”gruppeparameter.xml” i for eksempel Notepad 

 

4. For logo og alternativtekst: finn frem følgende struktur:  

(grønn tekst er hjelpetekst lagt i selve xml-filen) 

<logoSetup> 

    <element customLogo="Content/Custom/style/logo/kommunelogo.png" customLogoAlt= 

   "Tinderhaug Kommune" customLogoMunicipalityTitle="Tinderhaug Kommune"> 

   <!-- 

   - customLogo er absolutt sti fra root til og med logonavn 

   - customLogoAlt er alternativtekst for bildet (pek på logo for eksempel) 

   - Ta ALLTID først kopi av originalfilen slik at du kan gjenopprette! 

La filen "eInnsyn basis logo.png" ligge urørt i folderen, dette er en systemfil

.  

Enkelt eksempel: finn den logo du skal bruke og gi den navnet "kommunelogo.png" 

- Legg den i folderen "Content/Custom/style/logo/" 

- 

Endre "customLogoAlt" og "customLogoMunicipalityTitle" fra "Tinderhaug Kommune"

 til ditt kommunenavn 

- Oppdater siden (Ctrl + F5)             

Er logoen annen type enn ".png", endre "customLogo" fra "Content/Custom/style/logo
/kommunelogo.png" til "Content/Custom/style/logo/kommunelogo.xxx", hvor xxx er ann
en filtype. 
 -->  
    </element>   
</logoSetup> 
  

5. Endre attributtet customLogo  

a. Fra customLogo="Content/Custom/style/logo/kommunelogo.png"  

b. Til customLogo="Content/Custom/style/logo/minlogo.gif"f 

Dette vil føre til at den nye logoen lastes 

 

 

6. Endre attributtet customLogoAlt 

a. Fra customLogoAlt="Tinderhaug Kommune"  
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b. Til  customLogoAlt="Min logo alternativ tekst"  

”Min logo alternativ tekst” er her bare et eksempel. Her skriver du inn egen 

alternativtekst for logo 

 

7. Endre attributtet customLogoMunicipalityTitle 

a. Fra customLogoMunicipalityTitle="Tinderhaug Kommune" 

b. Til  customLogoMunicipalityTitle="Min logo title tekst" 

Logo titteltekst er det som vises ved musepeking på logo 

 

 

8. For titteltekst: finn frem følgende struktur 

<municipalitySetup> 

    <element customMunicipalityTitle="Tinderhaug Kommune eInnsyn"> 

     <!— 

     customMunicipalityTitle er kommunens navn. Denne verdien brukes i  

     mainPageTitle som er kommunens navn 

     --> 

    </element> 

</municipalitySetup> 

 

 

9. Endre attributtet customMunicipalityTitle 

a. Fra customMunicipalityTitle="Tinderhaug Kommune eInnsyn"> 

b. Til customMunicipalityTitle="Min egen titteltekst"> 

”Min egen titteltekst” er bare et eksempel, her skriver du inn egen titteltekst 

 

10. Lagre filen og oppfrisk nettsiden med Ctrl + F5 
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OM OPPSETT AV TILLEGGSSØK FUNKSJONER FOR POSTLISTE OG UTVALG 

Tilleggssøk funksjoner er søk i tillegg til eller utover vanlig hovedsøk, og kan også være 

støttefunksjoner for søk og søkeresultat.  

I innsynsløsningen er datovalget regnet som en tilleggssøk funksjon (til søket) og hurtigvisning 

(omtales lenger nede) er også regnet som en tilleggssøk funksjon (til søkesvaret).  

Det kan finnes flere slike tilleggsøk funksjoner. Den samlede visningen av disse kan styres fra 

gruppeparameter.xml og alle disse funksjonene kan slås av i sin helhet 

 

I tenkte tilfeller kan alle tilleggssøk funksjoner være aktuelle å deaktivere.  

  

Tilleggsøk funksjoner 
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TILLEGGSSØK FUNKSJONER – SKJULE ELLER VISE TILLEGGSSØK 

Skjuling av alle tilleggssøk funksjoner gjør at brukeren for eksempel mister mulighet for å begrense 

søk på dato selv om dato er aktivert. Skal kun enkelte funksjoner skjules eller deaktiveres, kan du 

gjøre dette som beskrevet lenger nede. 

Skjule alle tilleggssøk: 

1. Ta backup av filen ”gruppeparameter.xml” 

 

2. Åpne gruppemarameter.xml i for eksempel Notepad 

 

3. Finn frem følgende struktur 

<elementadditional additionalSearchViews= "true"> 
 <!--  
Hvis flere valg skal være synlig. For å slå av, la verdien være tom "", men 
da vil heller ikke andre (speedview, calendarview o.s.v) bli synlige 
--> 
</elementadditional> 

4. Endre attributtet additionalSearchViews  

a. Fra additionalSearchViews="true"> 

b. Til  additionalSearchViews=""> 

 

5. Lagre og oppfrisk nettleser med Ctrl + F5 

Visning etter deaktivering av tilleggssøk
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TILLEGGSSØK FUNKSJONER - FAST MAKSIMERING 

Tilleggssøk funksjoner i nettdelen ”Flere valg” kan styres slik at brukeren selv velger om den skal 
skjules eller vises, eller det kan settes opp slik at den alltid vises. 
 

Dette kan være i tilfeller der tilleggsøk funksjonene inneholder viktige komponenter som bruker må 
velges ved søk eller søkeresultat. 

 
Flere valg vises basert på brukers valg 

 

 

Flere valg skjules basert på brukers valg 

 

 

 

 

 

Vises 

Skjules 
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Vises uten minimeringsmulighet 

 

For å vises uten minimeringsmulighet 

1. Ta backup av filen ”gruppeparameter.xml” 
 

2. Åpne filen gruppeparameter.xml i for eksempel Notepad 
 

3. Finn frem strukturen vist under: 
<elementminified additionalSearchViewsMinified= "true"> 

 <!— 
Hvis flere valg skal være synlig, men minimert under trigger (flere valg
). For å slå av, la verdien være tom "". Hvis tom, vil Flerevalg innhold
et være synlig hele tiden, ingen "Flere valg" trigger vil være tilgjenge
lig Bruker overstyrer dette i GUI ved cookie 
--> 

 </elementminified> 
 

4. Endre attributtet additionalSearchViewsMinified 
a. Fra additionalSearchViewsMinified="true"> 

b. Til  additionalSearchViewsMinified=""> 

 
 

5. Lagre og oppfrisk nettleser med Ctrl + F5 

 

6. For å gjenaktivere brukers mulighet for å selv styre visningen, gjøres steg 1- 5 om igjen med 

omvendte verdier i steg 4. 

 

  

Vises uten minimeringsmulighet 
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TILLEGGSSØK FUNKSJONEN DATOVALG 

I tenkte tilfeller kan det være aktuelt at tilleggssøk funksjonen datovalg ikke skal vises. Som standard 
er dette satt opp slik: 

 

For å deaktivere datovalg 

1. Ta backup av filen ”gruppeparameter.xml” 
 

2. Åpne filen gruppeparameter.xml i for eksempel Notepad 
 

3. Finn strukturen som vist under 
<elementcalendar calendarRangeView= "true"> 
 <!— 
Kalender datospenn filtrering. For å slå av, la verdien være tom "" 
--> 
</elementcalendar> 

4. Endre attributtet 
a. Fra calendarRangeView="true" 

b. Til  calendarRangeView="" 
 

5. Lagre og oppfrisk nettleser med Ctrl + F5 
 

 
 
  

Datovalg 
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Visningen vil da kunne se slik ut  

 
 

6. For å gjenaktivere datovalget, gjøres stegene 1-5 om igjen, men steg 4 gis omvendte verdier 
 

 

 
  

Datovalg deaktivert 
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TILLEGGSSØK DATOINTERVALL - BEGRENS DAGER BAKOVER FOR SØK 

I tenkte tilfeller kan det være aktuelt at datovalg begrenser antall dager bakover datointervallet kan 
søke. 

Viktig: Konfigurasjonen omtalt her gjelder kun GUI visningen for datointervallet.  
For en faktisk begrensning i spørringen må det i tillegg settes en korrelerende begrensning i 
web.config under <appSettings > elementet. Dette omtales litt lenger nede i ”Korrelerende endring for 
datointervall i web.config” 

Her vises datovalget med standard konfigurasjonen 100 dager bakover: 

 

For å endre GUI valget til eksempelvis fra 100 dager til 10 dager bakover 

1. Ta backup av filen ”gruppeparameter.xml” 
 

2. Åpne gruppeparameter.xml i for eksempel Notepad 
 

3. Finn frem strukturene vis under: 
<elementearliestdatesearch  isearliestdatesctive="true"   numberofdaysback="100"  

       numberofdaysbackdefault="3650"></elementearliestdatesearch> 

4. Endre attributtet ”numberofdaysback” fra 100 dager til 10 dager 
a. Fra numberofdaysback="100" 
b. Til  numberofdaysback="10" 

 
5. Sjekk at attributtet ”isearliestdatesctive” er satt til true 

 
6. Lagre og oppfrisk nettleser med Ctrl + F5 
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Resultatet fra dette eksemplet viser visningen med mulige datovalg bakover redusert til antall dager 
satt i gruppeparameter.xml slik: 

 

 
 

TILLEGGSSØK DATOINTERVALL - KORRELERENDE ENDRING I WEB.CONFIG 
 
Korrelerende endring i web.config må utføres for å få en absolutt bakoverbegrensning i antall dager 
søkbare. Dette kan du gjøre slik:  

1. Finn frem web.config filen fra root-folderen 

a. Ta sikkerhetskopi av filen før noe utføres 

 

2. Finn frem elementet vist under 

<add key="RelativeDateInterval" value="-100" /> 

 

3. Utfør endringene 

a. Fra <add key="RelativeDateInterval" value="-100" /> 

b. Til <add key="RelativeDateInterval" value="-10" /> 

 

4. Lagre filen og resett/resirkuler IIS 

 

5. Oppfrisk nettleser med Ctrl + F5 og utfør et generelt søk (*) og sjekk at resultatene ikke er 

datert lenger bakover enn 10 dager 
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TILLEGGSSØK FUNKSJONER - OPPSETT AV HURTIGVISNING 

eInnsyn har mulighet for å hurtigvise deler av journalpostdetaljene i søksvarets postlistevisning.  
Vi kaller dette ”hurtigvisning”. Denne visningen kan konfigurasjonsstyres, og aktivert ser den slik ut: 

 

Deaktivering av hurtigvisning 

1. Ta backup av filen ”gruppeparameter.xml” 
 

2. Åpne filen gruppeparameter.xml i for eksempel Notepad 
 

3. Finn frem følgende struktur 
 

<elementspeed speedView= "true"> 
 <!-- Hurtigvisning.Peke på listeelement viser detaljer. For å slå av, la verdien være tom ""--> 

</elementspeed> 

4. Endre attributtet speedView 
a. Fra speedView="true" 

b. Til  speedView="" 
 

5. Lagre filen og oppfrisk nettleser med Ctrl + F5 

 
  

Brukeraktivering 

Visningen fremkommer når 

det pekes på tittel 
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Visningen med deaktivert hurtigvisning vil se slik ut når hurtigvisning er deaktivert 

 

6. For å aktivere visningen igjen, gjøres stegene 1-5 om igjen og steg 4 gis omvendte verdier 
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OPPSETT AV JOURNALNUMMERSØK 

eInnsyn har en hent-funksjon for journalposter hvor brukeren kjenner sitt journalnummer fra digitalt 

eller skriftlig materiale i saksgangen.  

Journalnummeret registreres i Journalpost hent-funksjonen, og journalposten vil hentes når bruker 

initierer hent-funksjonen. 

 

For å deaktivere journalnummersøk 

1. Ta backup av filen ”gruppeparameter.xml” 

 

2. Åpne filen gruppeparameter.xml i for eksempel Notepad 

 

3. Finn frem følgende struktur 

<elementjpspeed jpnumberSpeedSearchActive= "true">              
<!--skal egen boks for jpsøk vises? "true" eller ""--> 
</elementjpspeed> 

4. Endre attributtet jpnumberSpeedSearchActive 

a. Fra jpnumberSpeedSearchActive="true" 

b. Til  jpnumberSpeedSearchActive="" 

 

5. Lagre filen og oppfrisk nettleser med Ctrl + F5 

 

Journalpost hent-funksjon 
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Visningen vil da typisk se slik ut 

 

6. For å aktivere visningen igjen, gjøres stegene 1-5 om igjen med omvendte verdier i steg 4. 

 

 

 

  

Deaktivert 
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SPRÅKVALG FOR BASIS 

eInnsyn har mulighet for flere språk på selve innsynsiden. De implementerte språk per 13.08.12 er: 

- Bokmål 

- Nynorsk 

- Svensk 

Vil du ikke aktivere språkvalgene? 

Hvis du ikke vil aktivere språkvalgene, trenger du ikke lese eller gjennomføre dette kapittelet. 

For å aktivere språkvalgene, du ha filen BasicGlobalSettings.xml 

Løsningen leveres med disse språkene ferdig satt opp og for å vise disse i eInnsyn, må du konfigurere 

i BasicGlobalsettings.xml.  

 

Fil og plassering 

Du må redigere konfigurasjonen i xml-filen manuelt 

- Fil:  BasicGlobalsettings.xml 

- Sti; root\ App_Data\Configuration 

Konfigurerbare språkvalg 

Hvis språkvalgene ikke finnes i filen, legger du til språkvalgene slik.  

Eksempel med svensk språk aktivert som standard og bruker har mulighet for å velge norsk eller 

nynorsk på nettsiden. 

<BasicLanguageSettings> 
     <BasicDefaultLanguage>sv</BasicDefaultLanguage> 
     <BasicLanguageActivated>true</BasicLanguageActivated> 
     <BasicNorsk>true</BasicNorsk> 
     <BasicNynorsk>true</BasicNynorsk> 
 <BasicSwedish>true</BasicSwedish> 
</BasicLanguageSettings> 
 
Obs: Hvis språkvalgene finnes i filen fra før kan taggen være ukorrekt. Språkattributtet 
<BasicDefaultLanguage> må ha sluttagg slik: 

- <BasicDefaultLanguage>sv</BasicDefaultLanguage>  

- Ikke <BasicDefaultLanguage />. 

-  
 
Konfigurere kun standardspråk 
Vær oppmerksom på at selv om du bare skal sette sidens standardspråk uten brukervalg, så må 
følgende få positive verdier: 

- BasicDefaultLanguage (legg inn standardkode, eks sv eller no eller nn) 
- BasicLanguageActivated (må settes true for at standardspråket skal virke) 
- BasicSwedish (språket som tilsvarer den standardkode som er satt, må settes true) 

 
Eksempel med svensk aktivert uten brukervalg: 
<BasicLanguageSettings> 
     <BasicDefaultLanguage>sv</BasicDefaultLanguage> 
     <BasicLanguageActivated>true</BasicLanguageActivated> 
     <BasicNorsk>false</BasicNorsk> 
     <BasicNynorsk>false</BasicNynorsk> 
 <BasicSwedish>true</BasicSwedish> 
</BasicLanguageSettings> 
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For å se endringene 

- Stopp og start IIS 

- Slette cachen i nettleser, for deretter å lukke denne (culturecookien MÅ slettes). 

- Åpne eInnsyn i nettleser  

Hvis du har satt opp for brukervalg av språk og bruker velger annet språk en det du har satt opp i 

konfigurasjonen som standardspråk, fremkommer valg for oppdatering av siden etter at språkvalget er 

klikket 

 

Når siden oppdateres, vises brukerens valgte språk. Nettleseren husker valg brukeren gjør og dette vil 

overstyre eventuelle standard valg. 

Jeg har endret konfigurasjonen, men ser ikke endringene i nettleseren 

Hvis du først har satt opp ett standard språk, og deretter endrer dette, må IIS stoppes og startes, samt 

slett nettleser cache (inkludert cookien _culture). Lukk og åpne nettsiden. 

Jeg vil ta bort språkvalgene men beholde standarspråket 

Sett alle språkene til ”false” unntatt punktene under ”Konfigurere kun standardspråk” vist over, 

stopp og start IIS, slett nettleser cache (inkludert cookien _culture). Lukk og åpne nettsiden. 

  

Oppdater 
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ADMINISTRASJONSMODULEN 

Administrasjonsmodulen er et webgrensesnitt for kraftige funksjoner som RSS, konfigurasjon 

av eget CSS, konfigurasjon eget script og oppsett av dokumentbestilling blant annet som 

nettskjema. 

 

LOGGE INN I ADMINISTRASJONSMODULEN 

For å logge inn i administrasjonsmodulen, må du skrive inn følgende sti i tillegg til ditt 

nettsted: ”/admin/account/logIn” 

Et komplett eksempel kan da være: http://tinderhaug.kommune/admin/account/logIn 

Følgende innloggingsside fremkommer:

 

Her bruker du brukernavn og passord som ble registrert da installasjonen av eInnsyn ble 

foretatt. 
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TILPASSET SCRIPT/STILARK 

For å tilpasse script eller stilark, velges ”Tilpasset script/stilark” fra menyen 

 

Som undervalg vises ”Script” og ”Stilark”. Vi vil gå gjennom disse hver for seg under. 

TILPASSE SCRIPT 

Tilpassing av script bør utføres med forsiktighet. Scriptet du legger til lastes etter standardscriptene til 

eInnsyn og kan derfor både være tilleggsfunksjonalitet eller overskrive eksisterende funksjonalitet. 

Lastingen vist i DOM 

 

 

Tilpasset script 
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Når du har valgt ”Script” fra menyen, vises scriptet i et tekstområde slik 

 

Scriptområdet er der selve scriptet skrives. 

Script som skal kjøre når siden er lastet. 

Det er viktig at du skriver scriptet innenfor funksjonen som sjekker at siden er lastet hvis scriptet skal 

kjøre da Funksjonen som alltid må være rundt de funksjoner du skriver er denne: 

- $(document).ready(function () { 

//Her skrives egne funksjoner som initieres etter at siden er lastet 

- }); 

Du trenger kun en $(document).ready(function () {}) rundt alle funksjonene. 

Script som skal kjøre før siden er ferdig lastet 

Det er sjeldent at dette er aktuelt da de fleste script er avhengig av elementer som lastes i DOM.  

Skulle dette være aktuelt kan scriptet legges før $(document).ready(function () {}) funksjonen: 

- //Her skrives egne funksjoner som initierer før siden er ferdig lastet 

- $(document).ready(function () { 

- }) 

 

Aktivering/deaktivering av egne script 

For å aktivere eller deaktivere egne script, velger du ”Ja” eller ”Nei” fra menyvalget ”Bruk egendefinert 

javascript” 

 

Lagring og filstruktur 

Velg lagre for å gjennomføre endringene og oppfrisk visningen med Ctrl + F5. Scriptfilen lagres da i 

filstrukturen ”<root>\App_Data\CustomFile\custom.js” 

Scriptområdet 

Aktivering/deaktivering 
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TILPASSE STILARK 

Tilpassing av stilark er et nødvendig hjelpemiddel for å tilpasse nettsidens utrykk til virksomhetens 

krav. Ved rammeimplementering av visningen inn i annen portal, vil det være nyttig å tilpasse 

visningen til kontekst. 

Lastingen vist i DOM 

 

 

Når du har valgt ”Stilark” fra menyen, vises stilarket i et tekstområde slik: 

 

Stilområdet er der selve stilene skrives.  

Standard stilsett og hjelpetekst 

Det ligger et standard sett stilklasser i opprinnelig tilpasset stilark, men uten stilsett og stilattributter. 

Disse stilklassene korrelerer med eInnsyn stilene og har en kort hjelpetekst på hvor stilen tillegges i 

DOM.  

  

Tilpasset stilark 

Stilområdet 

Aktivering/deaktivering 



Basis + Avansert ephorte5 eInnsyn  – GUI, script, parametre og css 

 

  Side 51 

Lese stiler i DOM 

Det anbefales at du selv leser i DOM for å få en oversikt over stiler/stilsett/stilattributter før og 

underveis i tilpassingen. Hvis du bruker Internet Explorer, kan utviklerverktøyet aktiveres ved å trykke 

F12. Da kan du se i DOM slik: 

 

Etter hvert som du oppdaterer stilene, bør DOM leses for å se effektene. 

Aktivering/deaktivering av eget stilark 

For å aktivere eller deaktivere stilarket velger du ”Ja” eller ”Nei” fra menyvalget ”Bruk egendefinert 

stilark” 

Lagring og filstruktur 

Velg lagre for å lagre det egendefinerte stilarket og oppfrisk visningen med Ctrl + F5. Stilarket lagres 

da i filstrukturen ”<root>\App_Data\CustomFile\custom.css” 

  

 

 

 

 

 

 

  

- HTML elementer 

- CSS klasser 

- CSS stiler og verdier 
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RSS OPPSETT 

For å få RSS funksjonalitet i de ulike visninger i eInnsyn, velges ”RSS oppsett” fra menyen 

 

Når siden for RSS oppsett åpnes, er det tre valg for aktivering/deaktivering av RSS. 

Administrator velger hvilken RSS som skal aktiveres, og trykker deretter lagre. 

Oppfrisk deretter nettleser med Ctrl + F5 for å se at RSS for valgte visning er aktivert. Vi går 

her gjennom de enkelte RSS muligheter. 

Eksemplene under gjelder Internet Explorer.  

Firefox viser ikke forhåndsresultat av feeden, men virker ellers som Internet Explorer 

Google Chrome har ikke standard RSS funksjonalitet, men dette kan installeres separat 

 

RSS FOR POSTLISTE 

RSS for postliste er aktivering/deaktivering av RSS-mulighet i visningen av postlista filtrert på 

RSS fra avdeling og RSS søketekst. 

I brukergrensesnittet ser dette slik ut når RSS-knappen er aktivert 

 

RSS dialog 

RSS aktivering/deaktivering 
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Denne RSS-feeden har gode valgmuligheter.  

Ingenting endres i RSS dialogen 

Brukeren kan la valgene stå urørt i RSS-valg dialogen. Brukerens nettleser vil da motta 

publiserte journalposter jevnlig fra alle avdelinger og uten filtrering på tekst 

RSS fra avdeling  

Hvis brukeren velger en avdeling i ”RSS fra avdeling”, vil alle journalpost publiseringer fra 

valgt avdeling vises i brukers RSS-feed i egen nettleser. 

RSS søketekst 

Hvis bruker velger å skrive inn søketekst i feltet ”RSS søketekst” vil bruker motta RSS 

resultater med journalpost publiseringer som kun svarer til søketeksten 

 

RSS fra avdeling og RSS søketekst 

Hvis bruker både filtrerer på avdeling og søketekst, gir dette en effektiv filtering. Bruker vil 

da kun motta journalpostinger fra valgt avdeling med valgt søketekst 

Opprette feed 

Når bruker oppretter RSS-feeden, vises forhåndsvisningen av resultatet slik 

 

Bruker må da velge ”Abonner på denne feeden” for å få resultatet inn i sin RSS-feed. 

 

  

Abonner på denne feeden 
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RSS I RESULTAT 

RSS i resultat er mulighet for at bruker kan gjennomføre et søk etter journalpost, for deretter å velge 

søk/søksvar som RSS-feed

 

 Fremtidige treff på brukers søketekst vil da hentes inn i brukers nettleser via RSS feeden.  

Opprette feed 

Bruker oppretter feeden ved å klikke på RSS ikonet. Deretter tas bruker inn i forhåndsvisningen og 

velger ”Abonner på denne feeden” som vist lenger oppe 

 

  

RSS i resultat 



Basis + Avansert ephorte5 eInnsyn  – GUI, script, parametre og css 

 

  Side 55 

RSS FOR UTVALGSMØTER 

Utvalgsmøter har RSS-feed som gjør at brukeren kan velge å få møter fra valgte utvalg inn i 

sin nettleser 

 

Bruker klikker først RSS ikonet, velger avdeling som utvalgsmøter skal vises fra, og deretter 

velger ”Abonner på denne feeden” som vist over.   
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DOKUMENT OPPSETT 

Dokumentoppsettet i administrasjonsmodulen overskriver eventuelle valg gjort i 

basisversjonen. I tillegg har administrasjonsmodulen mulighet for bestilling av innsyn via 

nettskjema. 

For å begynne dokumentoppsettet velges ”Dokument oppsett” fra menyen 

 

 

NETTSKJEMA 

Nettskjema er muligheten for administrator å aktivere og tilpasse eget skjema i journalpost 

detaljvisning for å bestille journalpostdokument. 

Fremtidige muligheter: 

Dette skjemaet kan senere tilknyttes annen funksjonalitet som utvikles. Ett eksempel på 

dette kan være at bestillingen registreres i ephorte 

Nettskjema tilpassing – todelt  

Nettskjemaet kan kun aktiveres/deaktiveres fra administrasjonsmodulen. E-postadresse, e-

post server, brukernavn, passord og tittel på skjema settes i web.config. 

Aktiver nettskjema 

Velg ”Ja” eller ”Nei” fra menyvalget ”Bestille innsyn på nettskjema”. Lagre og oppfrisk 

nettleser. 

Endre web.config 

Filen web.config fremfinnes fra eInnsyns installasjonsrot 

Nettskjema 

E-post 

Dokument lenke 
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1. Ta backup av filen 

 

2. Åpne web.config i egnet redigeringsprogram 

 

3. Finn frem følgende struktur: 
<add key="kommunenseposAdresse" value="eInnsynOrderReciver@customer.no" /> 

<add key="kommunenseposAdresseUserName" value="usernameForSMTPAccount" />     

<add key="kommunenseposAdressePWD" value="passwordForSMTPAccount" /> 

<add key="SMTPServer" value="STMPAccount.customer.no" /> 

<add key="kommunenseposAdresseBestillingsTittel" value="Bestilling eInnsyn" /> 

 

4. Endre verdiene slik at de passer i den installasjon som gjennomføres 

 

5. Lagre og resett/resirkuler IIS 

 

6. Oppfrisk nettleser og åpne detaljvisning for en journalpost. Test deretter at bestillingen 

går slik oppsettet er satt. 

Nettskjema visning 

Visningen av nettskjema på nettsidene vil typisk arte seg slik for bruker 
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BESTILLE INNSYN PÅ E-POST 

Her kan administrator aktivere/deaktivere brukers mulighet for å bestille innsyn på e-post, da 

kanskje i stedet for nettskjema (se over) eller dokumentlenke (se under) 

Aktivere/deaktivere e-postbestilling 

Velg ”Ja” eller ”Nei” fra menyvalget ”Bestille innsyn per e-post” 

E-post for mottak av bestilling 

Du må også skrive inn e-postadressen for mottak av bestillingen i tekstboksen ” Bestille 

innsyn per e-post - skriv inn adresse for mottak” 

Lagre deretter og oppfrisk nettleser.  

Visning på nettsidene 

For bruker kan dette se slik ut i journalpost detaljvisningen 

 

 

Når bruker bestiller, åpnes brukers e-postklient med predefinerte verdier hentet fra 

journalpost detaljvisningen. Dette kan se slik ut: 
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LENKE TIL DOKUMENT I JOURNALPOST 

Her kan administrator aktivere/deaktivere mulighet for lenke direkte til journalpostens 

dokument. Dette er funksjonalitet som kanskje kan brukes der nettskjema eller e-

postbestilling ikke er aktuelt 

Aktivere/deaktivere visning av lenke 

Velg ”Ja” eller ”Nei” fra menyvalget ” Vil du tillatte visning av lenke til dokument i journalpost 

detaljer”.  

Velger du ”Nei” vil en sikkerhetsmekaniske inntre inn for å forhindre indeksering av lenkede 

dokumenter (se under). 

Lagre og deretter oppfrisk nettleser 

 

Sikkerhetsoppdatering relatert til googles indeksering av lenkede dokumenter:  

Googles indeksering respekterer ikke alltid robots.txt. eInnsyn er derfor oppdatert slik at når 

” Vil du tillatte visning av lenke til dokument i journalpost detaljer” er satt til ”nei” (false), 

rendres ikke lenken lenger til DOM (tidligere ble lenken rendret og deretter fjernet). 

Trenger jeg lese avsnittet under: 

Nei, men denne er viktig: Alle attributter i GlobalSettings.xml som begynner med <Basic… 

skal alltid ha verdien ”false”. Disse verdiene leveres ”false” med eInnsyn og du trenger derfor 

ikke forholde deg til dem. 

Mer informasjon - Endring i administrasjonsoppsettet: 

Etter 30.03.2012 overstyrer ikke ”Vil du tillatte visning av lenke til dokument i journalpost 

detaljer” basisvalgets regel. Teksten er derfor endret og virkningen trer inn automatisk. 

Mer informasjon - Endring i GlobalSettings.xml:  

Basisvalgenes attributter og verdier eksponeres nå i GlobalSettings.xml, men disse skal ikke 

endres ved manuell redigering av GlobalSettings.xml. Alle basisvalgenes verdier er standard 

satt til ”false” i Globalsettings.xml, og skal være ”false”, se eksemplet under: 

  <BasicLanguageSettings> 
    <BasicDefaultLanguage /> 
    <BasicLanguageActivated>false</BasicLanguageActivated> 
    <BasicNorsk>false</BasicNorsk> 
    <BasicNynorsk>false</BasicNynorsk> 
  </BasicLanguageSettings> 
 
<BasicDocumentOrder> 
    <BasicRequestUsingEMail>false</BasicRequestUsingEMail> 
    <BasicAllowDisplayOfLinkToDocumentInJournalpostDetails>false</BasicAllo
wDisplayOfLinkToDocumentInJournalpostDetails> 
  </BasicDocumentOrder> 
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BESTILLING AV INNSYN – OEP-FUNKSJON  

Du kan sette opp generering av XML-fil til folder når bruker bestiller innsyn via nettskjema. Denne 

XML-filen kan importeres til ePhorte og bruker OEP standard formatering for innsynsbestilling. 

Oppsett 

Filsti: root 

Fil: web.config 

Verdier:  

<appSettings> 

… 

<!— 1. Angir folder som XML-filene legges til: --> 

<add key="InnsynBestillingerDir" value="~/App_Data/InnsynBestillinger" /> 

 

<!— 2. Tittel for importsentralkilde: --> 

<add key="ImportsentralKilde" value="Eksport fra eInnsyn" /> 

 

<!— 3. Denne skal ikke endres: --> 

<add key="Forsendelsesmåte" value="e-post" />  

 

<!— 4. Sett true hvis XML skal genereres: --> 

<add key="OEP-FUNKSJON" value="false" />  

 

1. Folderen som XML-filene skal legges til, må lages under /App_Data/ folderen og deretter gis som 

verdi i web.config som vist i eksemplet over (”InnsynBestillinger”). 

Folder eksempel: Hvis du lager folderen ”XMLBestilling” under ”/App_Data/ folderen, vil korrelerende 

verdi i web.config være ”~/App_Data/ XMLBestilling” 

2. Dette blir <kilde> taggens verdi i XML-filen 

3. Skal ikke endres 

4. Settes til ”true” når OEP-FUNKSJON skal aktiveres. OEP-Funksjonen er avhengig av at nettskjema 

er satt opp som bestillingsmåte fra journalposten. Dette betyr i praksis at det både sendes en 

nettskjema bestilling og genereres en XML i en og samme bestilling. 
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KONFIGURASJON AV ANTALL MULIGE SVAR I POSTLISTE SØKET 

Du kan selv sette maksimum antall postlistetreff: 

1. Standard visningen av postlisten (ingen søk utført) 

2. Postlistesøk som bruker datofeltene, enhet, dokumenttype og eventuelle 

kombinasjoner av dette. Søkets kombinasjoner utføres med eller uten tekst, men søk 

med tekst vil kunne gi varierende tilslag: 

 

A. Hvis søketeksten treffer Avsender/Mottaker vil søket returnere maksimalt satt 

antall treff hvis disse forefinnes 

B. Hvis søketeksten treffer i journalpostenes tittelfelt, vil søket returnere omtrent 

halvparten av maksimalt antall treff hvis disse forefinnes 

Årsaken til dette finnes i ePhorte og vil bli utbedret senere. 

 

OBS: Det er viktig å huske på at for høy verdi i disse feltene kan gi ytelsesproblemer. Test 

derfor resultatene og vær svært konservativ når antallet settes. Antallet satt fra Gecko AS er 

anbefalt, konfigurasjon utover dette er på egen risiko. 

Standard visningen av postlisten 
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Postlistesøk 

 

 

Fremgangsmåte for avgrensning 

- Åpne administrasjonsmodulen og velg ”Valg for postliste” -> ”Antall tillatte treff….” 

 

- Sett de verdier du ønsker 

- Lagre 

- Oppfrisk deretter nettleser og utfør testsøk for å se at tilsvarene stemmer overens 

med de ønskelige satte verdier  

Valg for postliste 
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FILTRERE/AVGRENSE POSTLISTESØK 

Postlistesøket kan filtreres/avgrenses på ”Enhet” og ”Dokumenttype” i GUI. Dette er den filtrering som 

brukeren kan gjøre for å få et mer presist søk. 

Filtrering/avgrensning i GUI 

 

 

Oppsett i administrasjon for filtrering/avgrensning 

I administrasjonsmodulen velges ”Valg for postliste” -> ”Filtrere postlistesøk” 

 

- Velg ja eller nei for de filtreringer som er ønskelig i visningen 

o Du kan velge å vise bare en, begge eller ingen av avgrensningene 

- Lagre 

- Oppdater visningen. Hvis ikke visningen ikke oppdateres, sjekk igjen i 

administrasjonsmodulen, eventuelt oppdater visningen med Ctrl + F5 

 

Filtrere/avgrense 

Filtrering avgrensning 

ved søk 
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FILTRERE BORT SAKSFREMLEGG I POSTLISTA 

Kunden kan synes det er ønskelig å filtrere bort saksfremlegg i postlisten.  

I administrasjonsmodulen er det mulighet for å velge bort visning av saksfremlegg i postlisten ved å 

velge ”Valg for postliste” -> ”Filtrere postlistesøk” slik

 

Velg deretter ”Lagre” og oppdater visningen. Visningen vil nå samsvare med valget som er utført, men 

med unntak av nedtrekksvalget for dokumenttype som er mellomlagret.  

For at dette også skal filtrere av eller på ”Saksfremlegg”, må IIS resirkuleres. Eventuelt vil denne 

nedtrekksboksen oppdateres i løpet av noen minutter hvis du heller vil vente:

  

Filtrere bort saksfremlegg 

Nedtrekksboks for filtrering 
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SPRÅKVALG FOR AVANSERT I ADMIN 

eInnsyn har mulighet for flere språk på selve innsynsiden. De implementerte språk per 31.05.12 er: 

- Bokmål 

- Nynorsk 

- Svensk 

Vil du ikke aktivere språkvalgene? 

Hvis du ikke vil aktivere språkvalgene, trenger du ikke lese eller gjennomføre dette kapittelet. 

Språkvalgene kan nå aktiveres fra administrasjonsgrensesnittet 

Logg inn i administrasjonssiden og velg ”Språk” fra menyen 

 

Konfigurere brukervalg for språk 

- Hvis ”Aktiver språkvalg”  settes til ”Ja” for at brukerne selv skal velge på siden må du også 

aktivere to eller flere språk 

o Norsk bokmål (nb) 

o Nynorsk (nn) 

o Svenskt 

 

- I tillegg må du også velge standardspråk. Standardspråket angis ved språkkodene: 

o  nb for Norsk bokmål  

o nn for Nynorsk 

o sv for Svenskt 

 

- Deretter lagre og oppfrisk GUI.  

- Obs: Hvis ingenting skjedde eller noe ser feil ut i GUI, kan dette være cookie som tidligere er 

lagret ved nettleservisning av eInnsyn. Slett derfor eventuelle cookies og oppfrisk igjen.  
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Eksempel i administrasjonsmodulen 

Skjermdumpen under viser svensk som standardspråk og valg for norsk og nynorsk som brukers eget 

valg på nettsiden:

 

 

Eksempel nettsiden 

Her er brukervalgene eksponert på siden og standardspråket fremheves

 

Når siden oppdateres, vises brukerens valgte språk. Nettleseren husker valg brukeren gjør og dette vil 

overstyre eventuelle standard valg. 

Jeg har endret konfigurasjonen, men ser ikke endringene i nettleseren 

Slett nettleser cache (inkludert cookien _culture).  

Stoppe IIS og start på nytt.  

Lukk og åpne nettsiden. 

Oppfrisk nettsiden (Ctrl + F5)  
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Sette standardspråk 

For å sette nettsidens standardspråk uten at brukerne selv velger på siden må: 

o ”Aktivere språkvalg” settes ”Ja” 

o Språket, eks ”Svensk” settes ”Ja” 

o ”Skriv inn standardspråk” får verdi: nb (bokmål), nn (nynorsk) eller sv (svensk) 

Husk å slette cookies, eventuelt resette IIS før endringene vises. 

Standardspråk eksempel i administrasjonsmodulen (svensk) 

 

Standardspråk eksempel på siden
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MEDLEMSSØK I UTVALG 

I utvalg kan medlemmer nå fremsøkes 

 

Medlemssøket (uten at autocomplete er aktivert) viser en liste med medlemmer som korrelerer med 

søketeksten du skrev inn. 

Oppsett i administrasjon 

 

Vise medlemssøk i utvalg 

Som standard er ” Vise medlemssøk i utvalg” aktivert. Du deaktiverer ved å velge ”Nei” og deretter 



Basis + Avansert ephorte5 eInnsyn  – GUI, script, parametre og css 

 

  Side 69 

lagre. 

 

Vise medlemssøk i utvalg med autocomplete 

Hvis ” Vise medlemssøk i utvalg” er aktivert, kan du i tillegg aktivere ”autocomplete”. Autocomplete vil 

automatisk fremhente forslag til medlemmer når 3 bokstaver eller flere er tastet inn i søkefeltet slik: 

 

Du kan manøvrere nedover autocomplete listen med piltastene og trykke enter på ønsket medlem 

eller bruke musepekeren. Da tas bruker direkte til detaljvisning for medlemmet.  

Hvis du manøvrerer med piltastene vil medlemmets navn fremkomme i søkeboksen. Klikker du på 

”Søk” vil det fremkomme en listevisning som korrelerer med søketeksten. 
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ENDRE STARTSIDE FOR UTVALG 

Standard åpnes utvalg med utvalgsmøter som første visning. Dette kan endres slik at standard visning 

blir en liste med alle utvalg når bruker klikker på en av lenkene som leder til ”utvalg”  

Standard visning 

 

Liste med alle utvalg som standard visning 
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Oppsett i administrasjon 

Velg ”Valg for utvalg” -> ”Andre valg for utvalg” slik:

 

Deretter velges ”Ja” i valget ”Liste utvalgene som startside for utvalg”. Lagre og oppdater visningen. 
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ENDRE ANTALL TILSVAR I UTVALGSSØK 

Standard for utvalgssøkets tilsvar er 20 poster. Dette kan endres i administrasjonsmodulen 

Standard tilsvar (20) 

 

Oppsett i administrasjon 

Velg ”Valg for utvalg” -> ”Andre valg for utvalg” -> ”Maksimalt antall treff for utvalgssøk” slik: 

 

Deretter registreres antallet treff som ønskes som maksimalt antall tilsvar (her eks. 13). Lagre og 

oppdater visning. 
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LENKE SOM FREMSØKER ALLE MEDLEMMER I UTVALG 

Denne lenken vil fremhente alle medlemmer.  

 

OBS: Den er levert standard som deaktivert og det anbefales ikke at denne aktiveres hvis det er 

mange medlemmer i kundens utvalg. 
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VISNING AV FLERE UTVALGSMØTER I UTVALG DETALJVISNING 

”Vis flere utvalgsmøter” har standard antall tilsvar på 100. Det vil si at ”Flere utvalgsmøter” viser 100 

møter før dagens dato. Dette kan endres i administrasjonsmodulen. 

Standard tilsvar (100) 

 

Oppsett i administrasjon 

Velg ”Valg for utvalg” -> ”Andre valg for utvalg” -> ” Antall møter før dagens dato i utvalg detalj” slik: 
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SORTERING AV SAKSKART 

Utvalgets sakskart i møte sorteres standard på Type og innenfor dette på Utvalgsnr 

I administrasjonsmodulen kan dette overstyres slik at den manuelle sorteringen som er satt i ePhorte 

(av utvalgssekretæren) brukes. Denne ser eksempelvis slik ut i ePhorte: 

 

 

For å aktivere denne sorteringen i eInnsyn, velg ”Valg for utvalg” i menyen -> ”Sakskart sortering og 

dokumentvisning” 

 

Når du velger ”Sortering fra ePhorte” (”Ja” eller ”Nei”) må du oppfriske siden  (Ctrl + F5) for å se 

endringen i sorteringen. Hvis du fremdeles ikke ser sorteringen, slett cache og evt. restart IIS. 

For å veksle mellom stigende og synkende sortering kan brukeren klikke på overskriften ”Saksnr” i 

visningen. 

Manuell sortering 

Sakskart sortering 
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SAKSKART DOKUMENTVISNING – VISE JP DOKUMENTLISTE 

I sakskartet kan brukeren peke på et dokumentikon og vise lista over dokumenter i tilhørende 

journalpost direkte i visningen. Klikker så brukeren på et dokumentlisteobjekt, åpnes dokumentet: 

 

I administrasjonsmodulen settes dette opp ved først å velge menyen ”Sakskart sortering og 

dokumentvisning” for å sette valg i ”Dokumentvisning: Vise dokumentliste i sakskart”: 

 

Etter å ha valgt og lagret, oppdater visningen. Ser du ingen endring, prøv Ctrl + F5 evt reset IIS. 

 

Dokumentvisning… 

Sakskart sortering og 

dokumentvisning 

Dokumentikon 

Dokumentliste 
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FEILMELDINGEN ”NOE UVENTET SKJEDDE”  

I eInnsyn er det implementert en eInnsyn feilmelding hvis noe feiler. Dette kan for eksempel være 

når proxyen ikke kan levere et dokument, eller hvis noe annet uventet skjer. 

 
Element: 
For at eInnsyn feilmeldingen skal fungere, må det i web.config finnes et customError element plassert 

slik innenfor <system.web>: 
<system.web> 
    <customErrors mode="On" defaultRedirect="~/Error/Notfound"> 
    </customErrors> 
… 

En eInnsyn feilmelding vil typisk kunne se slik ut: 

eInnsyn feilmelding 

Denne feilmeldingen er for at ikke standard gul feilmelding (”Yellow Screen Of Death”) skal 

eksponeres. 

For å se innstillingene/endre for denne feilhåndteringen, gjør følgende: 

1. Gå på installasjonsserveren for eInnsyn 

2. Fremfinn filen web.config applikasjonens i root 

3. Finn frem elementet <customErrors> 

4. Hvis ikke elementet finnes, legg dette til som vist i Element over 

Gyldige verdier: 

<customErrors> har attributtet ”mode” som igjen har tre gyldige verdier: 

1. mode=”On” 

o Da vises overstående eInnsyn feilmelding lokalt og på internett 

 

2. mode=”Off” 
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o Da vises standard gul feilmelding lokalt og på internett (se lenger nede) 

 

3. mode=”RemoteOnly” 

o Da vises overstående feilmelding på internett, mens lokalt på server vil feilmeldingen 

som konsulenten ønsker, kunne fremfinnes. 

 

For å se feilmeldingen skal enten ”RemoteOnly” velges hvis nettleser kjøres på server og feilen skal 

leses der, eller ”Off” hvis det skulle være ønskelig og også lese feilen på nett. 

 

Vi anbefaler at ”mode” attributtet har verdien ”RemoteOnly” slik at konsulenten ikke trenger endre 

web.config og da kun trenger vise siden på server for å se feilen. 

Når attributtet er endret slik at feilen kan sees, gjenta handlingen som førte til feilen. Siden vil typisk 

kunne respondere med standard gul feilmelding: 

Standard gul feilmelding 

Klarer du ikke gjenskape feilen? 

Hvis du ikke klarer å gjenskape feilen, kan du på server prøve ”Administrative Verkøy” -> 

”Hendelsesliste” -> ”Windows-logger” for detaljer. Det kreves da at du vet ca tidspunktet for feilen. Ved 

å dobbelklikke feilen vil detaljer muligens kunne fremhentes. 

Husk 

For å sette applikasjonens feilmeldingshåndtering tilbake til opprinnelig, settes ”mode” til ”On” eller 

”RemoteOnly” (RemoteOnly anbefales) 
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Trenger du mer hjelp? 

Kontakt eekundestotte@evry.com for hjelp 

 

mailto:eekundestotte@ergogroup.no

